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Wstęp
Marzenia się spełniają...
Tytuł w zasadzie nie ma nic wspólnego z astronomią,
ale jak się później przekonamy zawarte jest w nim kilka stron
mojego życia. Będąc małym chłopcem, jak inni miałem swoje
skryte marzenia. Marzyłem, aby choć raz stanąć pod kopułą
profesjonalnego teleskopu i zobaczyć sprzęt pod nią skrywany.
To były lata 70. ubiegłego wieku. Zwykły śmiertelnik wtedy nie
miał wstępu na teren obserwatorium. Pomiędzy amatorami
a zawodowymi astronomami istniała bariera nie do przebycia.
W 1978 roku zapisałem się do PTMA. Najbliższy mojej
miejscowości Oddział mieścił się w Poznaniu na Starym
Rynku a jego prezesem była wtedy Pani mgr. Honorata
Korpikiewicz. Zawsze z wielką chęcią jechałem pociągiem na
spotkania Oddziału. Jakoś udało mi się zdać maturę i obronić
pracę maturalną z fizyki pt ”Słońce i metody badań”.
Liczyłem, że zostanę laureatem olimpiady astronomicznej
i dostanę się na studia. Niestety nadeszła zima stulecia, która
pokrzyżowała mi całe szyki. Ostatni zestaw pytań przyszedł
grubo po terminie. Marzenia o studiach mogłem zakopać
głęboko pod ziemię. Podjąłem pracę, lecz w 1981 roku
otrzymałem kartę powołania do służby wojskowej. Spędziłem
tam trudne ze względu na stan wojenny dwa lata. Po wyjściu
z wojska założyłem rodzinę, wybudowałem dom i zapomniałem
o moim młodzieńczym marzeniu. W tej codziennej gonitwie
zabrakło również czasu na taką prawdziwą astronomię.
Marzenia o ujrzeniu obserwatorium wróciło w roku 2012,
kiedy to za namową Janusza Wilanda postanowiłem
reaktywować Sekcję Obserwacji Słońca. Dlaczego właśnie
ja miałem to zrobić? Przez wszystkie te lata wykonywałem
obserwacje Słońca doskonaląc swoją metodę i zdobywając
wiedzę na temat obserwacji. Aktywnie również pomagałem
Januszowi Wilandowi w tworzeniu programu AstroJaWil,
głównie podprogramu do obserwacji Słońca. Wkrótce
podprogram był tak duży, że postanowiliśmy wyłączyć go
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z AJW i zrobić osobny program, który ochrzciliśmy nazwą
“Solaris”. W ten sposób stałem się potencjalnym kandydatem
na późniejsze stanowisko koordynatora SOS PTMA. To właśnie
dzięki temu że udało mi się reaktywować Sekcję, znalazłem
się po dwóch latach w Białkowie, gdzie mieści się jeden
z największych w Europie koronografów. Trafiłem tam z grupką
obserwatorów Sekcji dzięki zaproszeniu studentów Uniwersytetu
Wrocławskiego w związku z I konwentem Heliofizycznym
Helcon 2014.
We wrześniu 2016 roku spełnia się moje marzenie. Organizuję
wraz z drugim koordynatorem - Januszem Bańkowskim I Zjazd
SOS PTMA. Postanawiamy, aby zjazd odbył się w okolicy
Torunia. Z wielką pomocą przychodzi nam redaktor naczelny
czasopisma Urania - Postępy Astronomii prof. Maciej
Mikołajewski. On bierze na swe ramiona przygotowanie
ośrodka Bachotek na nasze przybycie. Jedną z niespodzianek
przygotowanych przez Macieja jest zwiedzanie Obserwatorium
Astronomicznego w Piwnicach. Wtedy po raz pierwszy mogę
nie tylko zobaczyć prawdziwy teleskop ale nawet go dotknąć.
Tadeusz Figiel
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Raporty
obserwacyjne

Maj 2017
Aktywność Słońca na niskim poziomie. Od 09 do 15 maja zerowa
aktywność. Średnia liczba Wolfa dla maja wyniosła R = 15,1 a średnia
SN = 12,75. Swoje raporty przysłało 11 obserwatorów.

Marzec 2017
Marzec słaby pod względem aktywności plamo twórczej. Od 06 do
20 marca na tarczy Słońca nie pojawiła się ani jedna grupa. Średnia
wygenerowana z naszych raportów dla R wyniosła 12,55 a dla SN 17,56.
Swoje raporty przysłało 9 obserwatorów.

Czerwiec 2017
Kwiecień 2017

Średnia liczba Wolfa wygenerowana spośród obserwacji naszych
członków wyniosła R= 18.07, a średnia plamo-twórcza aktywność
SN =20,75. Swoje raporty przysłało 11 obserwatorów.

Kwiecień przyniósł małe ożywienie w aktywności Słońca i na początku
miesiąca liczba Wolfa przez parę dni utrzymywała się w okolicach 100.
jednak były też dni gdzie na tarczy nie odnotowano ani jednej plamy.
Średnia liczba Wolfa wygenerowana spośród 128 obserwacji wyniosła
R=24,39 a SN nieco wyższa bo 30,85.
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48 miesięcy

Lipiec 2017
Średnia Liczba Wolfa w lipcu wyniosła R= 13,67 a średnia SN = 17,91.
W lipcu najciekawszą grupa była grupa oznaczona nr. 2665. Rozmiary tej
grupy szacowano na 710 mln. Powierzchni. Wewnątrz grupy naliczono aż
10 plam otoczonych półcieniem.

fotograficznych obserwacji słońca

Nasza dzienna gwiazda jest najłatwiejszym obiektem w prowadzeniu
obserwacji naukowych przez miłośników astronomii. Do tego celu nie
jest potrzebny drogi profesjonalny przyrząd, wystarczający jest niewielki
teleskop. Słońce jest takim jasnym obiektem na sferze niebieskiej,
dostarcza nam wystarczającą ilość światła i dlatego taki niewielki
przyrząd optyczny możemy wykorzystać w celu wykonywania miłośniczych obserwacji Słońca.

Sierpień 2017
Średnia liczba Wolfa w sierpniu wyniosła R=25,08, a średnia SN= 43,35. Do
połowy sierpnia jedna tylko grupa na Słońcu otoczona półcieniem. Pod
koniec miesiąca liczbaWolfa wzrasta nawet do R=80, a SN przekracza
100. Swoje obserwacje przysłało 11 obserwatorów. Do wygenerowania
raportu wykorzystano 152 obserwacje dla L.Wolfa i 109 dla SN.
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Ważnym elementem tych obserwacji
jest długość ogniskowej obiektywu
teleskopu.
Im
większa
jest
ogniskowa obiektywu tym większy
uzyskujemy obraz, jednocześnie
możemy obserwować drobniejsze
szczegóły na jego powierzchni.
Jeżeli chodzi o powiększenie obrazu
Słońca wystarczy w zupełności nie
więcej niż 50-80 razy tak, aby całą
jego tarcza zmieściła się w polu
widzenia obiektywu. Wykonując
obserwacje wizualne powierzchni
tarczy słonecznej każdy miłośnik
astronomii
musi
bezwzględnie
przestrzegać
procedury
bezpieczeństwa. Koniecznie musimy
na tyle „zagłuszyć” moc światła
słonecznego, który dociera do
naszego
oka.
Obserwacje
powierzchni
Słońca
dostarcza
miłośnikom
astronomii
miłych
zapewne wrażeń, ponieważ plamy
słoneczne czy też granulacje są
najłatwiejszymi wizualnymi obiektami
na
jego
powierzchni.
Takie
obserwacje
przeprowadza
się
niewielkim nakładem ponosze-
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nia kosztów. Koniecznie obiektyw
teleskopu
musimy
zaopatrzyć
filtr słoneczny wykonany z folii
Astro-Solar wykonany przez firmę
Baadera. Przez niego obserwując
powierzchnię
Słońca
stosując
nieco większe powiększenie możemy
już bez przeszkód więcej szczegółów
palmy słoneczne i ich półcienie
czy samą granulację. Stosując
folii słonecznej do naszego oka
jedynie dochodzi bezpośrednio
0,001%
światła
słonecznego
pozostała jest o nią odbijana. Tak
uzbrojony teleskop przez miłośnika
astronomii, kiedy będzie wykonywał
systematyczne
obserwacje
powierzchni Słońca szybko dojdzie
do wniosku jak zmienia się jego
wizualny wygląd. Wygląd Słońca
to sama jego rotacja dookoła swej
osi i pojawianie się nowych grup
plam słonecznych jak i też ich
zanikanie. Wykonywanie obserwacji
przez dużą rzeszę miłośników
astronomii ma kolosalne znaczenie.
Na przeprowadzonych obserwacjach
w czasie dłuższego okresu miesięcy
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czy lat, mamy już jasność jakie
procesy fizyczne zachodzą na jego
powierzchni i jaki mają wpływ na
ziemską atmosferę. Ja zdecydowałem
się na obserwację fotograficzną
Słońca. Wykonując 800 zdjęć
powierzchni Słońca prze ostatnie
48 miesięcy na podstawie ich
wyznaczam aktywność słoneczną.
Obserwacje koryguję równocześnie
z obserwacją wizualną. Po czterech
latach
mogę
stwierdzić,
że
fotograficzna obserwacja Słońca
jest moim zdaniem lepsza jeżeli
chodzi o szczegóły. Optycznie
wizualnie obserwując Słońce oko
ludzkie nie jest w stanie rozdzielić
czy jest to plamka słoneczne

w danej grupie czy też tylko jej
półcień.
Analizą
fotograficzną
można z łatwością ustalić rodzaj
szczegółów
powierzchniowych.
Prawdopodobnie
preferuje
się
jednak projekcyjne
i wizualne
obserwacje Słońca nie mniej
jednak w takich przypadkach
fotografia
rozstrzyga
problem.
Wykonałem już 800 obserwacji tego
typu (fotograficznego) i sprawdzając
ich skuteczność, nie odbiegają od
normy jakie wykonują obserwatoria
profesjonalne
pod
względem
aktywności słonecznej.
Janusz Bańkowski

Wykres aktywności słonecznej wykonany na podstawie 800 fotografii
Słońca.
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Sylwetka

Rudolf Wolf

Studiował
na
uniwersytetach
w Zurychu, Wiedniu i Berlinie.
Jednym z jego nauczycieli był
Johann Franz Encke. Wolf został
profesorem
astronomii
na
Uniwersytecie w Bernie w 1844
roku, a w 1847 roku dyrektorem
Obserwatorium w Bernie. W 1855
roku
został
przewodniczącym
katedr astronomii na Uniwersytecie
w Zurychu i w Federalnym Instytucie
Technologicznym w Zurychu.
Wolf potwierdził odkryty przez
Heinricha
Schwabego
cykl
aktywności
plam
słonecznych
i, korzystając z wcześniejszych
obserwacji, wyznaczył znacznie
dokładniej jego średnią długość
na 11,1 lat. Powiązał również cykl
aktywności
słonecznej
z
obserwacjami
ziemskiego
magnetyzmu, wykonanymi przez
Johanna von Lamonta. W 1849
roku opracował używany do dziś
system
oceny
aktywności
słonecznej polegający na zliczaniu plam słonecznych i ich grup,
znanych
jako
liczby
Wolfa.
Zajmował się również matematyką,

Grupa plam słonecznych w dniu 09 września 2017
roku.
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w szczególności liczbami pierwszymi
i
geometrią
oraz,
później,
rachunkiem prawdopodobieństwa
i
statystyką.
Napisał
szereg
prac dotyczących igły Buffona
i estymacji liczby π przy pomocy
metod dziś nazywanych metodami
Monte Carlo.
Źródło : wikipedia.com
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Słoneczna
Astronomia

Metody

prowadzenia amatorskich obserwacji
słonecznych

Janusza Bańkowskiego
Plamy słoneczne to najbardziej
widowiskowe szczegóły na jego
tarczy. Możemy je obserwować
wizualnie,
kiedy
zadbamy
o bezpieczeństwo naszego wzroku
stosując
odpowiednie
ciemne
filtry na obiektywie lunety czy
teleskopu. Także bezpośrednia
obserwacja , kiedy za okularem
teleskopu na ekranie słonecznym
utworzy się nam obraz Słońca.
W czasach, kiedy nie znano lunety
gołym okiem od momentu kiedy
w kronikach zapisywano pojawianie
się plam słonecznych, do końca
XVIII wieku obserwowano ich blisko
100 razy. Chodzi tu o duże grupy
plam jak i też tych pojedynczych,
które występowały na tarczy
słonecznej. Plamy słoneczne jak
się przypuszcza obserwowali już
w starożytności, ale zapiski pochodzą
ze starych kronik chińskich. Chińczycy
uważnie przyglądali się Słońcu.
Zapiski obserwacji Słońca znajdują
się
w
kronikach
angielskich
marynarzy,
obserwacje
plam
odnotowali także ruscy kronikarze
z Kijowa. Istnieją także zapiski ze
Skandynawii, kiedy to Słońce
ledwo co wzbijało się nisko nad
tamtejszy horyzont. W tym czasie nikt
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oczywiście
systematycznych
obserwacji Słońca nie wykonywał,
były to przypadkowe zapiski to co
przypadkiem zauważono na jego
tarczy. Ciemne plamy widoczne
z Ziemi były tłumaczone w sposób
ludzkiej wyobraźni tłumaczono
zazwyczaj , że stanowią cienie
nieznanych planet lub są to wyrwy
w
tamtejszych
słonecznych
chmurach. Włoski astronom i fizyk
rozpoczął systematyczne obserwacje
plam słonecznych , które były
kontynuowane
później
przez
następnych astronomów .
Janusz Bańkowski

Słońce jest motorem wszelkich zjawisk na powierzchni Ziemi, w jej
atmosferze i głębinach oceanów. Człowiek uświadomił to sobie już
w pradawnych czasach, choć wtedy nie rozumiał praw przyrody
i dlatego tej życiodajnej gwieździe oddawał boską cześć. Dzisiaj nie
modlimy się do Słońca, nie składamy mu dziękczynnych ofiar, lecz
usiłujemy poznać jego naturę. Dlatego też Słońce bywa niezmiernie
interesującym i wdzięcznym obiektem do obserwacji. Możemy ich
dokonać na dwa sposoby: bezpośrednio w okularze teleskopu i metodą
projekcji na ekran.
Folia słoneczna ND-5.0
Metoda o wiele bezpieczniejsza
niż rzutowanie obrazu Słońca na
ekran przez nieprzysłonięte w części
obiektywowej instrumenty, metoda
mniej kłopotliwa, wygodniejsza,
pozwalająca
na
uzyskanie
świetnych efektów w fotografii
i zapewniająca bardzo przyzwoite
obrazy w obserwacji bezpośredniej
za niewielkie koszty.
Kluczowym elementem w tym
wariancie
obserwacji
jest
baaderowska
folia
ND-5.0,
przepuszczająca
zaledwie
0,0001%
promieni
słonecznych
i
blokująca
promieniowanie
ultrafioletowe.
Standardowo
sprzedawana jest w arkuszach
o wymiarach 10x10 cm. Cena
waha się na poziomie 8-10 zł za taki
kwadrat,
ale
na
życzenie
klienta
możliwe
są
zakupy

Nr. 15/2017

niestandardowych rozmiarów folii.
Taka cena za taką ilość zalet jakie
niesie filtr ND-5.0 jest niesamowita.
Folię tę należy oprawić (lub
zakupić
oprawki
odpowiednie
do średnicy teleskopu czy nawet
od razu oprawione, jeśli sklep
taką możliwość oferuje) i założyć
z oprawą na obiektywy lornetki
czy teleskopu. Należy przy tym być
ostrożnym, gdyż folia jest bardzo
cienka i dość łatwo o jej uszkodzenie.
Folia ND-5.0 pozwoli na obserwacje
obszarów
aktywnych
–
tym
mniejszych i słabiej dostrzegalnych,
im większą średnicą obiektywu
obdarzony będzie nasz instrument.
W teleskopach o dłuższej ogniskowej
możliwe jest stosowanie na tyle
dużych powiększeń, by dostrzegalne
stały się subtelniejsze detale grup
plam, jak dokładne zarysy cieni
i półcienie. Filtr ten pozwoli także na
obserwacje granuli, a więc krótko
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istniejących komórek konwekcyjnych
plazmy o średnicy do 1500-1600 km,
żyjących od kilku do kilkunastu
minut. Przy użyciu folii ukażą się
również naszym oczom pochodnie
fotosferyczne – zawiłe włókna
zwiastujące
pojawienie
się
w najbliższej przyszłości nowych
plam
w
obszarze
pochodni
lub oznaczające zanik obszaru
aktywnego, kiedy plamy wcześniej
w nim widoczne przestały już istnieć.
Aby
dostrzec
pochodnie
fotosferyczne warto skupić się
głównie przy krawędziach tarczy
i wykorzystać zjawisko pociemnienia
brzegowego. Nieopodal krawędzi
tarczy promieniowanie fotosfery
jest mniej intensywne niż w centrum
tarczy, gdzie różnica temperatur
a tym samym różnica jasności
jest mniejsza i pochodnie stają się
niewidoczne
lub
dostrzegalne
z dużym trudem. Mniejsza intensywność
promieniowania
fotosfery
przy
brzegach
tarczy
to
większe
różnice w jasności pomiędzy nią
a pochodniami fotosferycznymi,
stąd struktury te najlepiej widoczne są
przy krawędziach tarczy słonecznej.
Posiadacze teleskopów w zależności
od własnych upodobań mogą
jednocześnie z folią zastosować
planetarne
filtry
barwne,
np. pomarańczowy czy żółty, które
jednak nie wnoszą nic nowego
do obserwacji poza barwą tarczy
słonecznej (choć barwny filtr
czerwony potrafi nieco uspokoić
obraz w razie niestabilności atmosfery).
Sytuacja
zmienia
się
w momencie połączenia folii ND-5.0
z
wąskopasmowymi
filtrami,
z których jednym z najpopularniejszych
przedstawicieli jest Baader Solar
Continuum.
Przepuszcza
on
ekstremalnie
wąskie
pasmo

o długości 8 nm i w zastosowaniu
z
filtrem
ND-5.0
uwypukla
wspomniane wcześniej detale na
tarczy (półcienie, granule, pochodnie),
jednocześnie uspokajając znacznie
obraz Słońca nawet przy bardzo
niestabilnej
atmosferze.
Obraz
Słońca z jego zastosowaniem
staje się ciemnozielony, co dla
części obserwatorów dyskwalifikuje
ten filtr mimo szeregu zalet jakie
wnosi
przy
współpracy
ze
wspomnianą folią na obiektywie.
Inni nie przejmują się zielonym
kolorem naszej dziennej gwiazdy
w zamian za atuty niesione przez
taki filtr, a jeszcze inni stosują go
z powodzeniem w fotografii solarnej.
W przypadku chęci fotografii
Słońca
z
wykorzystaniem
wąskopasmowego Solar Continuum
warto zastosować drugi typ folii
ND-3.8,
przepuszczającej
16 razy więcej światła niż ND-5.0,
skąd nadaje się ona tylko do
zastosowań
fotograficznych.
Ponieważ
filtr
ND-5.0
blokuje
99,999% promieni słonecznych,
a wąskopasmowy Solar Continuum
dodatkowo znacznie przyciemnia
obraz,
takie
połączenie
jest

odradzane
przy
zamiarze
fotografowania Słońca z uwagi
na zbyt ciemny obraz uzyskiwany
w kadrze i konieczność stosowania
dłuższych ekspozycji, co znowu
wiąże się z koniecznością zapewnienia
sprzętowi jeszcze większej stabilności.
Projekcja ekranowa
Zdawać by się mogło, że od tej
metody obserwacji aktywności
słonecznej już całkowicie się
odeszło, ale praktyka pokazuje, że
są amatorzy, którzy z najstarszych
metod nie zrezygnowali. To sposób
pozwalający
na
obserwacje
Słońca nawet dla posiadaczy
zwykłych lornetek – o ile będą
w stanie umieścić taki instrument
na czymś stabilnym, a najlepiej
statywie. Poza lornetką czy teleskop
w tym minimalistycznym wariancie
potrzebujemy jedynie ekranu – białej
kartki/tektury, który zamocujemy
w pewnej odległości od okularu
lornetki czy wyciągu okularowego
teleskopu. Odległość od ekranu
należy dopasować w taki sposób, by
obraz Słońca stał się jak najbardziej
ostry. Metoda ta ma przede wszystkim
walor edukacyjny, ale jak na
wszystko
co
minimalistyczne,
rodzi się tu seria trudności i zagrożeń
przy nieumiejętnym wykorzystaniu
tej techniki. Ponieważ obraz tarczy
słonecznej rzutowany jest na ekran
bezpośrednio przez instrument –
a już nawet zwykła lornetka 50 mm
średnicy zbiera ogromną ilość
światła słonecznego – wnętrze przyrządu
w czasie takiej obserwacji znacznie
się nagrzewa (obiektywy przecież
muszą przy rzutowaniu pozostać
odsłonięte). W związku z tym
wskazane jest unikanie tej metody
przy wykorzystaniu instrumentów
zbudowanych w głównej mierze
z plastiku czy podobnych tworzyw
sztucznych.

Piotr Skorupski
Nr. 15/2017

Rzutowanie Słońca na ekran –
obojętnie czy z wykorzystaniem
lornetki czy teleskopu, sprawdzało się dotychczas dobrze jako
metoda obserwacji w większym
gronie, na przykład przy pokazach
grupowych, ponieważ pozwalało
pokazywać
obraz
gwiazdy
większej ilości osób w tym samym
czasie. Niestety – i to się nie zmieniło
– poza walorem poznawczym taki
wariant obserwacji czyni je mało
dokładnymi. Dokładność można
wprawdzie
zwiększyć
stosując
instrumenty o większej średnicy
obiektywu/zwierciadła, ale nawet
tu nie osiągnie się takiej dokładności
w obrazie tarczy jak choćby
przy
obserwacji
bezpośredniej
z wykorzystaniem filtra z folii Baadera
ND-5.0. O ile z dobrze rozbudowanymi
obszarami aktywnymi nie będzie
większych problemów, o tyle te
niewielkie grupy plam mogą
pozostać przy takiej obserwacji
niedostrzegalne, skutkiem czego
nie uda się dostrzec wszystkich
plam, jakie znajdują się na tarczy
(to z kolei uniemożliwi dokładne
wyznaczenie liczby Wolfa, jeśli
zamierzamy to czynić). Z drugiej
jednak strony, jeśli ktoś może sobie
pozwolić na teleskop o sporo większej
od typowej lornetki średnicy, nie
sądzę by chciał oszczędzić na
zakupie wygodnej i bardzo taniej
folii ND-5.0.
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Galeria
zdjęć

Fot. Łukasz Raczyński

Fot.Krzysztof Sobolewski Setup-Airy100ed, quark chromo, asi174mm
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